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voor gelukkig en voluit leven

KWALITEITEN IDENTIFICATIE GESPREK

Om middels een gesprek achter de kwaliteiten van je gesprekspartner te komen kun je deze vragen gebruiken. Let naast de inhoud 
van het verhaal ook op de intonatie en lichaamstaal terwijl iemand praat, hier zit veel informatie in! Juist wanneer iemand juist 
enthausiaster gaat praten is er vaak een kwaliteit at play. Let daarom voor het vinden van kwaliteiten in het verhaal van je cliënt 
op:
• Stemverheffing
• Sneller spreken
• Betere houding
• Wijde ogen, opgetrokken wenkbrauwen 
• Glimlachen en lachen
• Meer gebaren
• Meer gebruik metaforen 
• Vloeiender spreken

Leg je cliënt een vraag voor, luister en identificeer de kwaliteiten van je cliënt. Vraag waar nodig door!

Op z’n best
Nodig je cliënt uit om twee situaties uit het verleden te noemen wanneer hij/zij op z’n best was. De duur van de gelegenheid 
kan variëren van een minuut tot een jaar. Vraag je cliënt om over de ervaring te praten, en deze zo levendig mogelijk 
weer te herleven tijdens het gesprek. Het gaat hier met name om wanneer de cliënt zich op zijn best voelde, niet in eerste 
instantie op zijn best presteerde, hoewel dit wel in de praktijk vaak samen gaat. Schrijf elk voorbeeld van een mogelijke 
kwaliteit op.

Crisis moment
Denk eens terug aan een crisismoment waarbij je trots bent op hoe je deze situatie hebt opgelost of aangepakt (of 
hoe je je staande hebt gehouden in deze situatie). Wat gebeurde er? Welke acties ondernam je? Hoe redde jij je uit/
tijdens deze situatie? Vraag je cliënt om over de ervaring te praten, en deze zo levendig mogelijk weer te herleven tijdens 
het gesprek. Verborgen kwaliteiten komen vaak in crisissituaties plotseling naar voren. Schrijf elk voorbeeld van een 
mogelijke kwaliteit op.

Overige vragen om kwaliteiten te identificeren:

• Kun je een situatie herinneren wanneer jij je sterk, opgeladen en voldaan voelde? Waar was je, en wat deed je toen?
• Welke activiteiten geven je energie in het leven?
• Wanneer voel je je het meest als je “echte” jij?
• Bij welke activiteiten lever je een goede prestatie en gaat je makkelijk af?
• Welke dingen leer je heel snel, zonder veel inspanning?
• Welke dingen zijn het eerst van je to-do-list af?
• Waar verheug je je op in de toekomst?
• Waar ben je het meest trots op?
• Wat herinner je dat je als kind deed en nog steeds doet, maar mogelijk veel beter?
 

NOTITIES


